
Dante, Božanska komedija 
 
Predelaj v i-učbeniku poglavje o Dantejevi Božanski komediji. V pomoč ti je tudi spletna stran 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2457/index.html     
 
V svojem e-Listovniku, v razdelku Moje učenje (za vsako poglavje imaš na levi strani tabele 
zapisano, kam kaj vpisuj), dopolnjuj spodnje zahteve. 
 

Predznanje 
 

Za uvod v obravnavo nove vsebine najprej ponovi in 
utrdi, kaj že veš o srednjeveški književnosti, in sicer 
tako, da rešiš nalogo 1 na spletni povezavi 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2457/index5.html. 
Dokaz o rešeni nalogi fotografiraj in oddaj v rubriko 
Predznanje. 

 

Cilji Označi, katere od navedenih ciljev bi rad dosegel in se 
boš zanje potrudil, katere malo manj in za katere 
meniš, da so zate nedosegljivi: 

- odlomke prebrati, razumeti in v njih poiskati 

verske in posvetne motive; 

- poiskati, kako se v odlomkih kažejo krščanske 

predstave o posmrtnem življenju; 

- prepoznati značilnosti versko-alegoričnega epa; 

- spoznati s pomočjo virov značilnosti in zgradbo 

Božanske komedije; 

- spoznati temeljne značilnosti avtorjevega dela; 

- s pomočjo virov proučiti, kako se je v tem času 

razvijalo krščanstvo in kaj je zanj značilno. 

   

 

Strategije Razmisli in v e-Listovnik zapiši odgovore na vprašanja: 
1. Kako bom dosegel zastavljene cilje?  

2. Kdo mi bo pri tem pomagal?  

3. Ali poznam učinkovite strategije učenja in dela z viri? 

Dokazi 
 

Kako boš dokazal, da si cilj dosegel? Pri tem odgovori oz. s pomočjo 
danih virov »predelaj« dane zahteve (le-te so označene z barvami – za 
popolno poznavanje poglavja moraš poznati odgovore na vse zahteve): 
- razloži pojme: verski in posvetni motiv, versko-alegorični ep, alegorija, 
tercina; 
- zna na podlagi prebranih odlomkov razložiti, kako je v njih 
predstavljeno posmrtno življenje; 
- skozi vsebino odlomkov prepozna značilnosti srednjeveške miselnosti; 
- v i-učbeniku na povezavi 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2457/index5.html reši nalogi 2. in 11; 
- zna Božansko komedijo umestiti v literarno zvrst, in predstaviti 
značilnosti le-te;  
- s pomočjo virov zna podati zgradbo Božanske komedije; 
- iz obravnavanega odlomka s pomočjo vedenja o vsebini Božanske 
komedije odlomek ustrezno umesti;  
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- v i-učbeniku na povezavi 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2457/index5.html reši nalogi: 3 in 4; 
- opredeli se o aktualnosti motivov in teme v Božanski komediji; 
- predstavi jezikovne značilnosti odlomka; 
- premisli, kako je s svojo temo in motivi Božanska komedija vplivala na 
kasnejše avtorje; 
- v i-učbeniku na povezavi 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2457/index5.html  med nalogami 6., 7., 8. 
in 10. izberi dve (raziskovalni nalogi), ju reši ter oddaj med dokaze v 
Moje učenje - Dokazi. 
Ostale dokaze o rešenih nalogah fotografiraj in jih oddaj v razdelek 
Dokazi.  

Samoevalvacija V e-Listovniku dopolni povedi: 
a) Na znanje o Dantejevem literarnem delu sem ponosen, ker 

_______________ 
b) Ko sem se učil, sem se naučil/spoznal ______  
c) Moje znanje in izdelek dokazujeta, da znam in razumem 

___________________ 
d) Iz izdelkov v nalogah ___ in __ je razvidno, da sem v pripravo vložil 

veliko truda, ker _____ 
 
 
 

Standard znanja 
 

Rdeče Minimalne zahteve, ki so pogoj za oceno 2. 
 

Modro 
 

Temeljne zahteve, ki so pogoj za oceno 3 ali 4. 

Zeleno 
 

Višje zahteve, ki so pogoj za oceno 4 ali 5. 
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